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Vain järkevää ja taloudellista

Alueemme jätehuoltoa on jo vuosia pyritty kehit-
tämään niin, että meillä käyttöön otetut toimintata-
vat ovat muualla ainakin kertaalleen testattu ja hy-
viksi havaittu. On vältetty lähtemässä umpihankeen 
ja hiihdelty valmiiksi lanattuja latuja pitkin. Tämä on 
tuottanut perustoimivaa jätehuoltoa hyvin kohtuul-
lisin kustannuksin. 

Jätteiden hyödyntäminen kuitenkin kiinnostaa 
asukkaitamme aina enemmän. Etenkin muovijäte 
on nyt ”IN” ja palveluna alueellamme olevat kolme 
muovinkeräyskonttia tuntuvat riittämättömiltä. 

Syksyn koittaessa on aika miettiä yhdessä, millai-
sen palvelutason asumisen jätehuoltoon haluam-
me. Pysymmekö edelleenkin kuntien lakisääteisen 
velvoitteen minimissä vai lähdemmekö sitä täyden-
tämään.

Vuodenvaihteessa vahvistettu uusi EU-jätedirektii-
vi tulee laittamaan meille uudet tavoitetasot. Olisi 
hyvä jo ennen kuin saamme valtakunnallisesti tiuk-
kaa ohjeistusta suunnitella oma palvelumme mah-
dollisimman toimivaksi. Sen perusteella pystymme 
vaikuttamaan parhaiten myös siihen, miten uudet 
velvoitteet alueellisesti jaetaan. On selvää, että 
täältä pohjoisesta ei ole tarkoituksenmukaista ke-
rätä kaikkea ja kaikkialta jätteitä hyödynnettäväksi 
mutta mitkä ovat ne jätelajit, joiden hyödyntämi-
sestä hyötyvät sekä asukkaat että ympäristö.

Mitä mieltä olet? Miten saamme nostettua bi-
ojätteen määrää ja parannettua lajittelun tasoa, 
haluammeko kerätä muovijätteitä laajemmalta 
alueelta, miten saamme hyödyntämiskelpoiset 
tekstiilijätteet kerättyä kierrätykseen ja löytyykö 
niille hyödyntäjää tai miksi alueemme metalli- ja 
pakkauslasijätemäärät eivät ole kasvaneet vaikka 
niiden erilliskeräyksiin on kaikki taajamien kerros- 
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ja rivitalot velvoitettu? Saako 
paremmalla palvelulla olla 
hintalappua?
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Jätteiden vastaanotto
Jätekeskus Jäkälä
Kalkkimaantie 614,  Tornio
Avoinna ma - pe 7 -18
0400 181 456
Ekoasema Esa ja Pojat
Uusiokatu 5, Kemi
Avoinna ma - pe 7 -18
0400 867 680
Kopanmäen ekoasema
Teollisuustie , Ylitornio
Avoinna pe 12 - 18
0400 399 257
Tapiolankankaan ekoasema
Tuunivaarantie, Tervola
Avoinna ma 8 - 18
040 760 8571

Herpertin 

vinkki
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Kierrätämme:
autot, akut, renkaat, 

sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
sekä muut metallit. 

Pyydä tarjous!

Ruskonniityntie 4, 90620 Oulu
p. 020 781 7642
www.kuusakoski.com

Tiesithän, että kotitalouksien 
on mahdollista  järjestää 

Herpertin 

vinkki

Jäteopaskoira Herpertti neuvoo

www.kierratys.info

Löydä lähimmät 
kierrätyspisteet 

helposti

 jätehuoltonsa myös naapurien tai 
naapuruston yhteisellä kimppa-astialla!

Kimppa-astia voi olla kahden tai 
useamman kiinteistön yhteinen astia, 

jonka tyhjennyskustannukset 
jaetaan kimppalaisten kesken.
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Ota mobiilikortti käyttöösi!
4

Saatavilla 

nyt myös 

mobiili-

versiona!

Lataa Jäkälä-sovellus 
puhelimeesi sovelluskaupasta. 

Skannaa Jäkälä-sovellus 
puhelimeesi tällä koodilla.TAI

AKTIVOI ASIAKASKORTTI

Kun olet hakenut
 Jäkälän asiakaskortin 

ekoasemalta, voit
 aktivoida käyttöösi 

asiakaskortin 
mobiiliversion!

1. Lisää kortti
2. Syötä asiakaskortin 
    PIN-koodi (=as.kortin
    numerosarja)
3. Syötä kortinhaltijan 
    sukunimi (asunnon
    haltijan sukunimi)
4. Lisää kortti

(Jäkälä-sovellus saatavilla Android 
ja IOS-käyttöjärjestelmiin)

LATAA SOVELLUS
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Saatavilla 

nyt myös 

mobiili-

versiona!

Jokainen perusmaksun maksanut 
vakinainen tai vapaa-ajan asunto saa 
käyttönsä asiakaskortin.

• Saatavilla Vilmilän, Ylitornion ja 
Tervolan ekoasemilta ja Jätekeskus 
Jäkälästä

• Kortilla saa tuoda vakituisesta 
asunnosta ilmaiseksi neljä kuormaa 
normaalisti maksullista jätettä 
kalenterivuodessa

• Kortin saavat käyttöönsä myös rivi- 
ja kerrostaloasukkaat

SOVELLUKSESTA LÖYDÄT:
• Ilmaiskäyntien leimausajat
• Lajitteluohjeet
• Ajankohtaisia uutisia
• Ekoasemat

Asiakasedut saa käyttöönsä 
vain korttia näyttämällä.

Huolehdithan, että pahvinen kortti tai 
mobiilikortti on aina mukanasi Jätekeskus 

Jäkälässä tai ekoasemilla asioidessasi!

Nämä jätteet ovat maksullisia 
= vähentävät ilmaiskäyntikertoja:

• Suurikokoinen poltettava jäte (joka 
ei sovi kiinteistön jäteastiaan)

• Palamaton kaatopaikkajäte
• Rakennusjäte
• Betoni ja tiili
• Asbesti
• Puu- ja levyjäte

Jätehuollon asiakaskortti

KÄYTÄ MOBIILIKORTTIA

Lue lisää asiakaskortista ja perusmaksusta: www.jakala.fi

Ongelmia asiakaskortin aktivoinnissa?
Soita Jätekeskus Jäkälän valvomoon

p. 0400 181 456

Asiakaskortti skannataan AINA!
Ns. veloituksettomat jätteet 

skannataan tilastointia 
varten ja ne EIVÄT vähennä

 ilmaiskäyntikertoja.

Nämä jätteet saa tuoda aina veloituksetta 
= eivät vähennä ilmaiskäyntikertoja:

• Vaaralliset jätteet
• Sähkölaitteet
• Painekyllästetty puu
• Metalliromu
• Puutarhajäte
• Pahvi- ja paperi
{g
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  avoinna ma-pe klo 7- 18
Kalkkimaantie 614, Tornio, 

puh. 0400 - 181 456

Miksi vain pakkauslasi käy  
ekopisteen lasinkeräysastiaan?

Lasipakkausjäte kierrätetään uusiksi lasipakkauk-
siksi. Muilla lasimateriaaleilla kuin pakkauslasilla 
voi olla erilaisia ominaisuuksia, jotka estävät pak-
kauslasin kierrättämisen tai vaikeuttavat sitä. 

Siksi lasipakkausten keräysastioihin ei saa laittaa 
juomalaseja tai muita lasiastioita, keramiikkaa, 
posliinia eikä ikkuna- tai peililasia.

MULTA
Kuorma-autoon lastattuna 

nyt ainoastaan 9 €/m3 

Henkilöauton peräkärryllinen 12 €

Komposti

Supertarjous!

Tarjous voimassa 1.5.2018 alkaen 

niin kauan kuin multaa riittää

Seulottu, elintarvike-turvallisuusvirasto Eviran hyväksymä tuote

Ekologinen kasvupohja 
viherrakentamiseen ja

 puutarhan koristekasveille



4. - 6.9.2018

Kuntalaisten vaaralliset jätteet ja 
sähkölaitteet vastaanotetaan 
veloituksetta.Muita jätteitä ei 

vastaanoteta keräyskierroksella.

Keskiviikko 5.9.2018
Raanujärvi, koulu 8.00 – 9.00
Meltosjärvi, koulu 9.15 – 10.15
Mellakoski, ent. kaupan piha, 10.45 – 11.45
Tengeliö, kansantalo, 12.30 – 13.00
Kauliranta, monitoimitalo, 14.00 – 14.15
Kainuunkylä, koulu, 15.00 – 15.45
Vojakkala, kauppa, 16.30 – 18.00

Vaarallisen jätteen keräysauto:
- Maalit, liimat
- Ohenteet, liuottimet
- Hapot ja emäksiset pesu-aineet
- Energiansäästölamput
- Loisteputket
- Ajoneuvojen akut
- Ajoneuvojen nesteet
- Torjunta ja kasvinsuojeluaineet 

Vaarallisten jätteiden ja 
sähkölaitteiden keräyskierros 

Tiistai 4.9.2018
Maula, ent. baari, 8.00 - 9.15
Tervola SEO, 9.45 – 10.45
Peura, St1 Mäkipeura, 11.00 – 12.15
Loue TB kylmäpiste, 13.15 – 14.00
Varejoki, koulu, 14.15 – 15.15

Sähkölaitteiden keräysauto:
- Pienet kodin sähkölaitteet
- Televisiot, tietokoneet
- Mikrot, imurit
- Hellat, jääkaapit, pakastimet
- Pesukoneet

Yli 200 litran öljyerille ti-
lataan nouto Lassila-Tika-
nojalta, nro 010 636 6031.

Torstai 6.9.2018
Arpela, kauppa, 11.00 – 12.00
Karunki, kauppa, 12.30 – 13.45
Kaakamo, ent. op, 14.30 – 15.30
Kemi, Neste Hahtisaari, 16.00 – 17.30
Kemi, Neste Lapintuuli, 18.00 – 19.00

Jäteöljylaadut tulee pitää
   erillään toisistaan.

Jäteöljyyn ei saa 
olla sekoittuneena 

polttoöljyä, jarru-  tai 
jäähdytinnestettä, liuotti-
mia, bensiiniä tai vettä.

Jäteöljy imetään 
suoraan keräysautoon.

Keräysastiat on itse
 huolehdittava pois 

keräyspaikalta.
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Jäteöljyn keräysauto:
- Mustat ja kirkkaat öljyt

Pakkaa vaaralliset jätteet ja kirjoita pakkauksen sisältö. 
Paras pakkaus on alkuperäinen myyntipakkaus, jossa on 

asianmukaiset tiedot valmiina. 

Toimita jätteet vastaanottopaikalle aikataulun mukaisena 
aikana. Älä tuo jätteitä keräyspaikalle etu- tai jälkikäteen.

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia. Varmistetut 
aikataulut ilmoitetaan syyskuun alussa Jäkälän

 nettisivuilla ja Lounais-Lappi-lehdessä.
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PAPERI
Kaikki postiluukusta tuleva lehti- ja 
mainospaperi.

KARTONKI
Tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettynä 
ja sisäkkäin pakattuna.

PAKKAUSLASI
Vain pakkauksina käytetyt, tyhjät lasi-
pullot ja -purkit. Poista kannet.

METALLI
Metallitölkit ja -pakkaukset, pienet 
metalliesineet.

EKOPISTEELLE

MUOVIPAKKAUKSET
Kotitalouksien kuivat ja puhtaat muovi-
pakkaukset.

VAATTEET
Puhtaat, ehjät ja käyttökelpoiset vaat-
teet, kengät ja sisustustekstiilit.

OTA

 TALTEEN!



ROSKAPOSTIA 9

PALAMATON JÄTE
Hyötykäyttöön kelpaamaton palama-
ton jäte

VAARALLINEN JÄTE
Lakat, maalit, liimat, öljyt, ajoneuvo-
jen nesteet jne. 

SÄHKÖLAITTEET
Sähkölla tai paristoilla toimivat lait-
teet

EKOASEMALLE

RAKENNUSJÄTTEET
Wc-posliinit, kaakelit, eristevillat, 
kipsilevyt, tiilet jne.

PUU- JA LEVYJÄTE
Laudat, kuormalavat, puupohjaiset 
levyjätteet jne..

ISOKOKOISET JÄTTEET
Huonekalut, muoviesineet, matot, 
sisustustekstiilit, patjat jne.
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Jäteneuvonta

0400 777 401
www.jakala.fi
info@pmjh.fi

Jätekeskus Jäkälä
valvomo 0400 181 456

avoinna ma-pe 7 -18
Kalkkimaantie 614

95460 Tornio

Kemin jätekuljetusten 
asiakaspalvelu

avoinna ma-pe 9.00 - 15.30
040 710 7373

Seuraa syksyllä postiasi!
Uusi jäteopas jaetaan 
kaikkiin kotitalouksiin.

Perusmaksu 2018
Perusmaksu: 
• peritään vuosittain kaikista 

vakinaisessa ja vapaa-ajan 
asumisessa käytettävistä 
kiinteistöistä

• laskutetaan elokuussa
• lasku lähetetään sille 

henkilölle, joka on merkitty 
kiinteistörekisteriin omistajaksi 
1.7.2018.

Perusmaksun suuruus:
• Vakituinen asunto 24,80 €/vuosi
• Vapaa-ajan asunto 12,40 €/vuosi

Perusmaksun kohtuullistaminen:
• Perusmaksun kohtuullistamista tai 

maksusta vapauttamista haetaan 
jätelautakunnalta

• Perusmaksun kohtuullistamis-
lomakkeet löytyvät Jäkälän 
nettisivuilta: www.jakala.fi

Jätelautakunnan asiakaspalvelu
040 632 7686

avoinna ma- pe 8.00 - 16.00

Toimita
 lääkejätteet 
apteekkiin!
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Tornio Hannu Juntti

42 m imuletkulla ja 12 m³ säiliöllä

-MONITARMO-

AVOINNA  ARKISIN KLO 8.00-17.00

OTAMME VASTAAN VELOITUKSETTA

Sähkölaitteita
Metallia, pahvia ja paperia

Hyväkuntoisia huonekaluja, tekstiilejä, 
liikuntavälineitä ja muuta myytäväksi 

kelpaavaa

Oklaholmankatu 2, Kemi
 puh. 040 3557 925

Maksullinen nouto järjestetään tarvittaessa.
Kuljetuspalvelu puh. 040 3557 197
Puhelinaika kuljetuspalvelulle 8-12

Goodwill kierrätysmyymälä Valtakatu 27-29 
Avoinna 9 - 17

pesutilaukset: 
asiakaspalvelu@pmjh.�

p. 040 710 7373
hinta16,74 €/astia 

Jäteastioiden 
pesukierros

pinta-astioille 
Kemissä viikoilla

 27-28 

tilaukset viimeistään
 8.6.2018 mennessä

(sisältää tyhjennyksen)

Molok Oy
Heli Rapakko
040 593 5337
heli.rapakko@molok.com
www.molok.fi
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Viime syksynä neljän pohjoisen jäteyh-
tiön teettämässä jätetutkimuksessa 

tutkittiin, mitä kuntalaisten jätepusseihin 
päätyy. Mukana tutkimuksessa olivat Pe-
rämeren Jätehuolto Oy, Napapiirin Resi-
duum Oy, Lapin Jätehuoltokuntayhtymä, 
Kiertokaari Oy ja Oulun Energia. 

Mitä löytyy kuntalaisten roskapussista?

Biojäte
29 %

Paperi
11 %

Kartonki ja pahvi
11 %

Puu
2 %

Muovit
26 %

Lasi
2 %

Metalli
2 %

Tekstiilit ja jalkineet
9 %

Sähkölaitteet ja akut
1 %

Vaarallinen jäte
1 %

Sekalaiset 
jätteet

6 %

PMJH

Jätetutkimuksen perusteella jätteiden 
lajittelussa olisi vielä petrattavaakin. Bi-
ojäte täyttää liki kolmasosan Perämeren 
Jätehuollon toimialueen asukkaiden jäte-

Mitä muuta poltettavan jätteen 
astiaan päättyy?

” Lähes kolmannes jätepussin 
sisällöstä on biojätettä.

Myönteistä on se, että metallia ja lasia 
on kumpaakin vain 2% jäteastian sisällös-
tä. Vuonna 2016 voimaan astuneet uudet 
jätehuoltomääräykset laajensivat lasi- ja 
metallijätteiden erilliskeräyksen pakolli-
seksi kaikille neljän tai yli neljän huoneis-
ton kiinteistöille, mikä osaltaan selittää 

metallin ja lasin pientä määrää poltetta-
van jätteen seassa. Ilahduttavaa on myös 
sähkölaitteiden ja vaarallisen jätteen pieni 
määrä jätepusseissa. 

- Kuntalaiset selkeästi alkavat muistaa, 
että sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet ote-
taan aina maksutta vastaan, Perämeren 
Jätehuollon tiedottaja Satu Keski-Antila 
kiittelee.
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pussin sisällöstä. Määrä vastaa valtakun-
nallista tasoa. Poltettavan jätteen astioista 
löytyi myös helposti kierrätettävää paperia 
ja kartonkiakin yhteensä 22%. Pari vuotta 
sitten alkaneesta pakkausmuovin keräyk-
sestä huolimatta muovia on jätepussin si-
sällöstä neljännes. 

– Erityisesti biojätteen osalta toivoisim-
me parannusta lajitteluinnokkuuteen.  
Meidän toimialuueella on Kemissä, Torni-
ossa ja Keminmaassa erilliskeräysvelvoite 
kaikilla yli neljän huoneiston kiinteistöillä 
ja siitä huolimatta biojätettä päätyy suuria 
määriä poltettavaan jätteeseen, Keski-An-
tila huokaa. 

Kerros- ja rivitaloissa on biojäteastiat, jot-
ka hyvin usein ovat vajaakäytöllä. 

- Jos taloyhtöissä on biojätteen erilliske-
räysastiat, niin toivoisimme, että sitä kaikki 
asukkaat myös käyttäisivät. Tämä halutto-
muus biojätteen lajitteluun on ongelma 
koko Pohjois-Suomen alueella. Sen vuok-
si  käynnistimme yhteisen kolmivuotisen 
Solekko lajitella-kampanjan, jonka avulla 
koitamme vaikuttaa kuntalaisten asentei-
siin ja lajitteluinnokkuuteen, Keski-Antila 
kertoo ja kannustaa asukkaita biojätteen 
aktiiviseen lajitteluun.

• Tarkoituksena selvittää neljän 
jäteyhtiön toimialueella syntyvän 
polttokelpoisen jätteen koostumusta 
ja kierrätettävän materiaalin määrää 
polttokelpoisessa jätteessä

• Varsinaisen lajittelun suorittivat 
Oulun yliopiston opiskelijat 6.10.-
20.10.2017 välisenä aikana

• Perämeren Jätehuollon näyte-erä 
kerättiin Kemin kerrostaloalueelta.

• Lajittelukäyttäymisen 
kehittymistä seurataan uudella 
lajittelututkimuksella, joka 
toteutetaan tämän vuoden syksyllä.

Lajittelututkimus



ROSKAPOSTIA14

”Solekko lajitella!” hihkaisee Äkäslompolon 
Mauri Scanian ratista suu täynnä banaania ja 
heittää samalla kuoret, ei suinkaan ikkunasta 
pihalle, vaan rekan hyttiin rakentamansa lajit-
telukeskuksen biojäteastiaan.

”Molen täsä viime aikoina rakentanu noita 
lajittelukeskuksia muutaman tuhat kappalet-
ta, yksistään Saksaan on menny reilun tuhan-
nen kappaletta”, kehuskelee Mauri ajellessaan 
kohti kotikyläänsä. Mistäköhän ajatus lajittelu-
keskuksesta sai alkunsa?

”Hommahan lähti siitä liikheelle, ku mie olin 
viemässä Ambomaahan itte suunnittelmiani 
perunankuoripizzoja. Olin pistelly banaania 
välipalaksi ja jokku kuoret oli jääny rekan hytän 
lattialle justhiin siihen jarrupolkimen alle. Siinä 
ne mokomat sitten jäi jalan alle liukasteeksi 
ja jalka lipesi jarrupolokimelta niin, että ajjaa 
pössäytin Scanian pöpelikköön. Siltä istumalta 
veistelin ensimmäisen lajittelukeskuksen siitä 
palamupuusta, jonka olin Scanialla ajanu kum-
moon! Rekan pohja raapi palamusta kuorekki 
pois, niin ei mulla sen tekemisseen montaa 
minuuttia menny”, muistelee Mauri vaatimat-
tomasti.

”Sitten, ko pysähyin tankkaamaan bioties-
seliä, nii pari Saksan serkkupoikaa näki sen 
minun lajittelukeskuksen ja siitäkö net sitte 
innostu vaatimaan ittelleen samanlaista. Mie 
tuumasin että solekko tehä ja niihän mie te-
hinki.”

Suuri suosio selittyy luultavasti lajittelun 
helppoudella. Voikohan sellaisen keskuksen 
asentaa muuallekin, kuin Scanian hyttiin?

”Net minun tekemät lajittelukeskukset sop-
pii vaikka keittiöön ja liukuu kaapista ulos ar-
vokkaasti, ku Bondin Jamesin auto! Miehän 
solen kehittäny nämä uuenaikaset jokamiehen 
Bondin autokki, ne johon voi tankata bensan 
lisäksi kaasua. Aika vekkulia, ku ihan itte voi 

Palmusta lajittelukeskus, perunankuorista pizzaa!

tehä polttoaineekki autoon. Solekko lajitella 
biojäte! Ei tartte jännittää palijoko bensa ens 
viikolla maksaa ja pakoputkesta pössyää lähes 
pelekkää vesihöyryä. No, naapurin emäntä 
kompostoi ruuantähteet ja hyvähä seki on. 
Saamapahan hyvvää ravinnetta maahan pan-
tavaksi, sillä kohtaha sitä alettaan taas vilijellä 
pelloilla ja puutarhoisa!”

Niin. Onneksi meillä on näitä Maureja, jotka 
kehittävät konstit ja keinot helppoon lajitte-
luun. Hyvää ja kasvurikasta kevättä kaikille!

Mauriki 

lajittelee, 

lajittele 

sieki!
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Jos kansi jää ruttuun, 
se on metallia

Käy tutustumassa facebookissa
 tai www.solekkolajitella.fi

Likakaivojen tyhjennykset
 Ylitorniolla

Tilaa p. 0400-392 923

Länsirajan 
Jätehuolto

Ylitornio

Osmo Kuure
p. 0400-392 923

Vaihtolavat ja kuljetukset
Sekajätteiden kuljetus

Länsirajan Jätehuolto

Rutista kansi tai pakkaus 
kädesssäsi nyrkkiin

Jos kansi avautuu uudestaan
 levälleen, se on muovia

Tunnistatko
 metallin?

 

 

 

Kemin Ajotilaus  www.ktk-kemi.fi
60 vuotta kuljetustoimintaa

Jätekuljetukset
Jätehuoltoa Kemissä, Keminmaalla, 
Tervolassa, Torniossa ja Simossa

Pyydä Tarjous!

Vaihtolavat
Remontti- ja purkujätteet hoituvat 
kätevästi vaihtolavapalvelumme avulla.

 
Jäteastioiden myynti
Jäteastiat, koot 80 - 600 litraa

Valajankatu 1, 94600 Kemi 020 710 9490 KTK



p. 020 7558 290  www.ktk-tornio.fi
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www.lassila-tikanoja.fi
  JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS    KIINTEISTÖHUOLTO   KIINTEISTÖTEKNIIKKA    SIIVOUS JA TUKIPALVELUT  
  VIEMÄRIHUOLTO    KORJAUSRAKENTAMINEN    PROSESSIPUHDISTUS    YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN 

TILAA VIEMÄRIHUOLLON 
PALVELUT L&T:LTÄ  

YKSITYISET 
010 636 5000

YRITYKSET 
010 636 7000

ON MONET HOIDOT. 
SOITA YKKÖSTOHTORI ASIALLE.

VIEMÄRIN VAIVOIHINVIEMÄRIN VAIVOIHIN

L&T:ltä saat kaikki viemärihuoltoon liittyvät palvelut:
•  Viemärin kuvaus, tutkimus ja kuntokartoitus
•  Viemärin avaus ja sulatus
•  Viemärin ja putkiston huuhtelu
•  Kaivojen ja erottimien tyhjennys
•  Kuiva- ja märkäimupalvelut
 
L&T:ltä ratkaisut öljyjätehuoltoon 
L&T on myös ympäristöministeriön virallinen kumppani öljyjätteen keräyksessä. 
Noudamme hyvälaatuiset öljyjätteet veloituksetta 200 litran eristä alkaen.
 
Ota yhteyttä!

  Yksityiset 010 636 5000    Yritykset 010 636 7000    Öljyjäte 010 636 6031

Löydät 
Jätekeskus Jäkälän 
myös facebookista. 

Käy tykkäämässä!

Liisa
Karoliina


